
  احلليب : بسم اهللا الّرمحن الّرحيم هذه مباحث حديثّية متخّصصة حول مسألة اإلستعانة باملشركني و الكّفار .

  نعم . الشيخ :

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته و مغفرته . الشيخ :

  مّساك اهللا باخلري يا شيخ . السائل :

  مّساك اهللا باخلريات . الشيخ :

  كيف حالكم ؟  السائل :

  أمحد اهللا إليك . الشيخ :

  كيف حال اإلخوان عندكم طّيبني ؟  السائل :

  احلمد هللا خبري إن شاء اهللا . الشيخ :

  عبد اهللا من الّسعوديّة . معك حمّمد السائل :

  أهال مرحبا . الشيخ :

  كنت اّتصلت بك يا شيخ تذكر قبل يومني ؟  السائل :

  سألتين عن ماذا ؟ الشيخ :

  عن حديث سّلمك اهللا يف مشكل األثار للّطحاوي . السائل :

  أي نعم أذكر . الشيخ :

  هذا املنهج و اّلذي عّلمتمونا عليه .و اهللا يا شيخ أنا من أحد طالّبكم اّلذين تربّينا على  السائل :

  بارك اهللا فيك و نفع بكم . الشيخ :

و إيّاك . هذه املسألة أشكلت علينا يعين جند آخرين يضّعفون األدّلة و آخرين يقولون ليست يف املسألة  السائل :

ا وقع بني يدّي هذا احلديث اّتصلت بكم .
ّ
  أدلّة فأنا مل

  أي نعم . الشيخ :

  ذا من جوابكم . ...سألتكم عنه فأعللتموه بثابت بن احلارث أنّه جمهول و  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

ّمث تذاكرنا بعد ذلك أنا و بعض اإلخوة حول هذا احلديث و هم يصّححونه فقلت هلم انا سألت  السائل :

  الّشيخ بنفسي يف عّمان و قال يل إّن هذا احلديث معّلل بثابت بن احلارث .



  أي نعم . الشيخ :

أنّه جمهول , فقالوا نأيت حنن بالكتب و نتدارس إسناد هذا احلديث فوجدت معهم أّن هذا احلديث  السائل :

إسناده ثابت بن احلارث كّل الكتب تذكر أنّه صحاّيب فما أدري أنا أريد يف احلقيقة أن أصل إىل حّل و إىل نتيجة 

  حّىت خنرج من هذه احلرية .

فيك . احلرية ما ينبغي أن تأتيك أنت أو غريك من دراسات يف علم يكاد أن يكون صار بارك اهللا  الشيخ :

  مدروسا و جمهوال . أنتم اّلذين اجتمعتم و درستم إسناد هذا احلديث كم مضى عليكم يف هذا العلم ؟

  حنن لسنا باملطيلني فيه قليل جّدا سنوات السائل :

  يعين عشرون سنة ؟ الشيخ :

  من هذا . ال أقلّ  السائل :

  عشر سنني ؟ الشيخ :

  قريبا . السائل :

  قريبا ؟ الشيخ :

  تسع سنوات . السائل :

طّيب , فكيف يصّح أن تتسّلط عليكم احلرية بني رأي فّج جديد و رأي عتيق قدمي قضى حياته أكثر  الشيخ :

إلصابة و حنو ذلك من ذلك من نصف قرن من الّزمان يف هذا العلم فأنتم ماذا فعلتم ؟ فعلتم فتحتم على كتاب ا

من الكتب األخرى اّليت قد يكون فيها إصابة و قد ال يكون فيها إصابة فوجدمت أّن ثابت بن احلارث قالوا فيه أنّه 

  صحايب .

  نعم . السائل :

هذا فحّلت فيكم احلرية ألّنكم اعتددمت ببحثكم و مل تعتّدوا ببحث غريكم ممّن تعلمون يقينا أنّه أقعد يف  الشيخ :

العلم و الفّن منكم فما كان ينبغي لكم أن تقعوا يف مثل هذه احلرية و سأقول لك و ألمثالك من طّالب العلم 

فأنتم مجيعا اّلذين اجتمعتم  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))الطّّيبني إن شاء اهللا مذّكرا بقوله تعاىل 

ت بن احلارث هذا إّما أن تعتربوا أنفسكم من العلماء ذا العلم و درستم إسناد هذا احلديث و خباّصة حال ثاب

الّنبوي الكرمي و إّما أن تعربوا أنفسكم من الّطّالب هلذا العلم ال أكثر من ذلك . فإن كنتم علماء فحّق لكم أن 

لستم علماء  تعتّدوا برأيكم و أن ال تقع احلرية أيضا يف علمكم و إن مل تكونوا كذلك و كنتم طّالب العلم أي

(( فاسألوا أهل الذّكر إن  فكذلك ال ينبغي أن تقعوا يف احلرية بل عليكم أن تفعلوا كما جاء يف اآلية الّسابقة 



أّما أنت فقد قمت بتطبيق هذه اآلية و لكن ما كان ينبغي لك أن تدخل نفسك مع  كنتم ال تعلمون ))

أنت سألت من تظّن فيه العلم فلماذا تقع يف احلرية و أنت ال اجلماعة فتقول أنّنا احلقيقة وقعنا يف حرية فما دام 

تظّن بنفسك أّنك من أهل العلم و إّمنا أنت من الّطّالب هلذا العلم . أّما اآلخرون اّلذين كانوا معك فيمكن أن 

ورين يف يقبل عذرهم ألّم ما سألوا لكّنهم قد نقلت إليهم ما سألت و أجبت فمن هذه احليثّية أيضا ليسوا معذ

أن يقعوا يف احلرية فأقول لك و هلم إّما أنتم علماء فال ينبغي أن تقعوا يف احلرية و يكون شأنكم شأن العماء 

الفقهاء و احملّدثون اّلذين اختلفوا يف بعض املسائل  هذا يقول جيوز و هذا يقول ال جيوز و لكّل رأيه و لكّل 

ثاب أجرا واحدا و كذلك علماء احلديث فإّما أن تكونوا من نصيب من اجتهاده إّما أن يثاب أجرين أو أن ي

هؤالء العلماء فتعتّدون برأيكم و ال تقعون يف حريتكم و إّما أنتم لستم كذلك فال حيّق لكم أيضا أن تقعوا يف 

كم احلرية بل عليكم أن تسألوا أهل العلم هذا الكالم املقصود به الّنصيحة لوضع قاعدة تنطلقون منها يف دراست

  للعلم .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

أّما اجلواب املوضوعي كما يقال , ليس كّل من يقال فيه إنّه صحاّيب فهو صحاّيب و لكي تكونوا على  الشيخ :

بصرية خبصوص هذه املسألة أّوال ّمث خبصوص مسائل أخرى قد ترتبط ذه املسألة بالّذات أنصح لكم أن تعودوا 

ء الّصحابة اّليت البّد أّنكم رجعتم إليها إىل املقّدمة فتقرؤون فيه فصال ماهو الطّريق و ما هو إىل اإلصابة يف أمسا

  الّسبيل ملعرفة كون الّصحايب كون الّرجل صحابّيا أو ال ؟ فهمتين ؟

  نعم نعم فهمتك . السائل :

إلصابة فإذا فهمتم املوضوع فأنا بعد هذا أنتظر منكم حصيلة هذه الّدراسة يف هذا املوضوع من كتاب ا الشيخ :

من اإلصابة و طّبقتم ما ذكر هناك من الّسبل اّليت ا ميكن معرفة كون الّشخص صحابّيا أو ال فستعلمون بعد 

  ذلك أّن ثابتا بن احلارث األنصاري ليس صحابّيا بل هو تابعّي جمهول مل يوثّقه أحد .

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  هذا جوايب . الشيخ :

  أحسن اهللا إليك و بارك فيك . سائل :ال

  و إليك و بارك فيك . الشيخ :

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته و مغفرته . الشيخ :



  أبو ليلى : أعد شيخنا كالمك هذا اّلذي ذكرته .

ه و أنّه غري ثابت هو حديث الّساعة خاّصة يف تلك البالد أقول هذا احلديث اّلذي مسعتم اجلواب حول الشيخ :

الّسعوديّة و لعّلكم مسعتم إّما مباشرة أو بواسطة األشرطة أنّنا أنكرنا أّول ما وقعت الواقعة استنصار الّسعودّيني 

ّسعوديّة و بالكّفار و لنا حنو مخسة أو سّتة أشرطة حول هذه املسألة بال شّك هذه األشرطة وصلت إىل البالد ال

عملت عملها يف نفوس كثريين من الّطالب و أهل العلم هناك من هذه األشرطة أّنين عاجلت حديثا هو حديث 

  ثابت بن احلارث هذا .

و ذه املناسبة حيسن أن تعرفوا حول ماذا يدور هذا احلديث حّىت تتّم فائدة استماعكم جلوابنا لذاك  الشيخ :

ذا احلديث فما هو هذا احلديث ؟ يقول احلديث أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم الّسائل و عن طريق تضعيفنا هل

( نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب و ينبغي أن تعينونا على المشركين يف غزوة أحد جاء إىل اليهود فقال هلم 

( إنّا ال حلديث املعروف هذا احلديث أورده أبو جعفر الّطحاوي يف مشكل اآلثار من أجل الّتوفيق بينه و بني ا )

فساق الّطحاوي هذا احلديث بإسناده و وّفق بينه و  ( لن نستعين بمشرك )و لفظ مسلم  نستعين بمشرك )

بني احلديث الثّاين فقال ال تعارض ألّن أهل الكتاب ليسوا مشركني و احلديث الثّاين يقول لن نستتعني مبشرك 

لكتاب أنا احلقيقة رابين مثل هذا الّتوفيق و مثل هذا اجلمع و لكن طريقة فهو ما استعان باملشركني و إّمنا بأهل ا

الفقه و العلم الّصحيح يقتضينا قبل كّل شيء أن ننظر يف صّحة هذا احلديث األّول حّىت نفّكر يف طريقة الّتوفيق 

ولة الّتوفيق بينه و بني بينه و بني احلديث اآلخر أّما إذا مل يكن ثابتا يف حقيقة األمر فذلك قد يغنينا عن حما

احلديث الّصحيح ال سيما إذا كان الّتوفيق هزيال كهذا الّتوفيق اّلذي ذهب إليه اإلمام أبو جعفر الّطحاوي و هلذا 

توّجهت لدراسة إسناد هذا احلديث فتكّشفت يل حقيقة هاّمة جّدا و هي أّن تابعّي احلديث و هو اّلذي مسعتم 

األنصاري هو تابعي لو يوثّق إطالقا و مل يرو عنه إّال رجل حضرمّي و نسيت امسه  الكالم حوله ثابت بن احلارث

اآلن ّمث هذا احلديث بالّذات احلضرمي بيقول عن ثابت بن احلارث األنصاري أّن رجال من قومه اّلذين حضروا 

يرويها عن رجل من قومه حضر  املعركة أحد يعين حّدثه فهذا فيه إشعار أّوال أّن الّرجل مل يكن حاضرا املعركة ألنّه

. ال شّك هذا الّرجل صحايب و لو مل يسّمى ألّن الّصحابة كّلهم عدول لكن جيب أن نعرف ترمجة ثابت هذا 

هل هو تابعي ثقة أم ال ؟ فبحثت و حبثت كتب الّرجال مثل اجلرح و الّتعديل و غريهم بيذكروه على أنّه تابعي  

و منهم احلافظ بن حجر العسقالين ذكره يف اإلصابة يف أمساء الّصحابة  كتب الّصحابة يذكرونه مع الّصحابة

على أنّه صحاّيب و ذكر له ثالثة أحاديث منها حديثنا هذا يف كّل هذه األحاديث الّثالثة مدارها أّوال على 

د منها مسعت احلضرمي األحاديث الّثالثة مدارها على احلضرمي و ثابت يف هذه األحاديث الّثالثة ما قال يف واح



رسول اهللا أو حضرت يف جملس رسول اهللا أو غزوت مع رسول اهللا أو أّي عبارة أخرى تصرّح بأنّه صحايب و إّمنا 

يقول فيها كما يف احلديث األّول عن رجل من قومه أو يقول قال رسول اهللا كذا فإذا هنا األحاديث اّليت رواها مع 

عن صحايب اثنني منها قال قال رسول اهللا فمن أين تأيت الّصحبة و  قّلتها و هي ثالثة أحاديث واحد منها روى

من يأيت إثبات الّصحبة لثابت هذا و هو ال يشهد يف أّي رواية من الّروايات الواردة عنه أنّه كان مع الّرسول عليه 

ا يرتمجوا
ّ
له هو ثقة لكن ما ذكروا  الّسالم أو مسع الّرسول عليه الّسالم يضاف إىل ذلك أّن احلضرمي املذكور آنفا مل

له و ال رواية عن صحايب فكيف يكون هذا ثابت بن احلارث مع كّل األمور الواردة عليه كيف يكون صحابّيا و 

هلذا أنا انتهيت إىل أّن الّرجل تابعي جمهول وصل هذا الكالم لتلك البالد و اهتّموا باملوضوع ألّن احلديث يف 

هل كتاب استعانوا بأهل كتاب لكن الّشيخ األلباين يضّعف هذا احلديث فاّتصل ظاهره يؤيّد واقعهم هناك أنّه أ

معي هذا الطّالب و سألين و أعطيته اجلواب أّن هذا احلديث فيه ثابت بن احلارث األنصاري و هو تابعّي جمهول 

جل صحايب فأعطيته . الّليلة يّتصل يب و يقول مسعتم أّم اجتمعوا و درسوا هذا احلديث و وجدوا أّن هذا الرّ 

اجلواب أّن هذا صحاّيب بناء على أّنكم رجعتم إىل كتب الّصحابة لكن ما عرفتم القاعدة العلمّية الّـيت ا تثبت 

الّصحبة فأحلتهم على مقّدمة اإلصابة البن حجر هناك له كالم جّيد جّدا كيف ميكن معرفة الّصحايب ذكر مثال 

أنّه صحاّيب فتقبل شهادته أو قال تابعّي حّدثين رجل من أصحاب الّرسول  إذا قال عن نفسه برواية تابعي ثقة

عليه الّسالم و هو ثقة أيضا تثبت صحبته أو جاء يف روايات متواترة أو مشهورة بأنّه حضر مع الّرسول عليه 

ّليت ذكرها الّسالم جمالسه أو غزواته هذا ثابت بن احلارث ال يصدق عليه أّي سبيل أو أّي طريق من الطّرق ا

احلافظ يف املقّدمة مقّدمة اإلصابة أّا بطريق منها تثبت صحبة الّشخص اّلذي يظّن أنّه صحايب و هلذا أنا 

انتهيت أّن ثابتا ليس صحابّيا ما الفرق ؟ الفرق جوهرّي جّدا ألنّه إذا ثبت أنّه صحاّيب فالقاعدة أّم عدول و ال 

إذا كان تابعّيا فال بّد من إثبات عدالته ّمث إثبات حسن ضبطه وحفظه .  يقال يف الّصحايب ثقة حافظ ال . أّما

فإذا مل يثبت أّن هذا صحاّيب إذا حنن نريد أن نعرف أّن هذا عدل , ثقة , حافظ ما أحد دندن حول هذا 

اديث اّليت رواها و الوصف بالّنسبة لّلذين ترمجوه و مل يذكروا أنّه صحاّيب أّما اّلذين ذكروا أنّه صحاّيب فذكروا األح

ليس يف شيء منها ما يؤّكد أو يثبت صحبته بل هناك تلك املالحظة و من أجل هذه املالحظة اّليت ذكرا آنفا 

ا ذكروه يف ترمجته ما قالوا أنّه روى عن فالن الّصحاّيب من أجل املالحظة و هي 
ّ
و هي أّن احلضرمي الرّاو عنه مل

وىل يف نقد حشد و حشر هذا الّرجل يف الّصحابة هذا ال جتده مسطورا يف  غري مسطورة و من أجل املالحظة األ

كتب أهل العلم من أجل هذا قلت ما قلت لذلك الطّالب أنّه أنتم إّما أن تكونوا من أهل العلم فلكم رأيكم 

حلرية إّما اجتهادكم هذا , أّما إن مل تكونوا كذلك و أنتم تشهدون بأّنكم طّالب علم فليس لكم أن تقعوا يف ا



 (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))أنت عامل فتعتّد برأيك و ال تقّلد غريك و إّما أنت طالب علم 

فمن أين هلؤالء الّطالب و مثلهم كثر اليوم , كنت آنفا سأمسعكم ما كتبت ألفت الّنظر يف بعض الكتابات من 

ء اّليت ترتّتب من وراء ذلك و لذلك قلت هلؤالء يا أخي هذا العلم آثار نتيجة الّتعّلق ذا العلم بسرعة و األخطا

حيتاج إىل زمن طويل حّىت اإلنسان يكتشف أمورا ما جيد منها شيئا مسطورا هذا اللم الزم ينبع من شخص هذا 

ث املعارض العامل فقلت أنا يف كالمي الّسابق أنّه قبل أن حناول الّتوفيق بني حديثني الزم نتأّكد من صّحة احلدي

للحديث الّصحيح ففعلت ما شرحته آنفا و تبّني أّن احلديث ضعيف لكن من طريقة أهل العلم يف الّرّد على 

الّشبهات و اإلشكاالت أنّه صحيح أنا قلت أّن هذا احلديث ضعيف و بّينت العّلة لكن هذا بالّنسبة لكّل الّناس 

ديث ضعيف ضروري يتصّور كّل البشر سيؤمنون بكالم ناصر ما يكفي ألنّه كما مسعتم أنا إذا قلت أّن هذا احل

؟! ال . إذا نريد أن نضع اجلواب الفقهي على افرتاض أنّه احلديث هذا صحيح فأنا قلت يف رّدي على الّطحاوي 

و هو مسطور عندي يف هذا الكتاب قلت كيف يقال بأنّه اليهود و الّنصارى جيوز اإلستعانة م ألّم ليسوا 

فهم مشركون و قال عن اليهود أنّه  (( لقد كفر اّلذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))و اهللا عّز و جّل قال  مشركني

إذا هؤالء مشركون لكن نعم فّرق اهللا عّز و جّل يف بعض األحكام بني املشركني هلم   (( عزير بن اهللا ))قالوا 

لزّاوية و هي أّن أهل الكتاب ليسوا مشركني فال كتاب و مشركني ليس هلم كتاب فالّتوفيق بني احلديثني من ا

  هذا اجلواب ما هو صحيح . ( لن نستعين بمشرك )ماعرضة بني هذا احلديث و حديث 

و ذكرت أشياء مهّمة جّدا و لعّل بعضكم ما طرق مسعه من قبل من ذلك يوجد هناك قاعدة ذكرها  الشيخ :

شرك و كّل شرك كفر . كّل مشرك كافر لكن ليس كّل كافر الّطحاوي و هي مقلوبة معكوسة أنّه ليس كّل كفر 

مشركا هذا من كالم الّطحاوي يف صدد إجابته و توفيقه بني احلديثني فأنا رددت عليه بشيء من الّتفصيل و 

  أحّب أن أمسعكم إيّاه لكن البّد من شرح بعض األشياء .

ا الّشباب و بعدين أتت املناسبة القول على هذا أنا كنت أريد أن أمسعكم بعض األوهام اّليت يقع فيه الشيخ :

احلديث فاآلن هذا احلديث اّلذي حّققته اليوم و وجدت فيه بعض املالحظات لبعض املتعّلقني ذا العلم 

( إن شئتم أنبأتكم ما أّول ما يقول اهللا للمؤمنين يوم القيامة و احلديث نّصه , انتبهوا هذا احلديث  ضعيف 

له , قلنا نعم يا رسول اهللا , قال فإّن اهللا يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا أّول ما يقولون 

بيكّرب ألنّه يف ظّنه أّن  ربّنا , فيقول لم ؟ فيقولون رجونا عفوك و مغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي )

  احلديث صحيح .

  أبو ليلى : ضعيف شيخنا .



يث ضعيف , ال يقال حينئذ اهللا أكرب ألّن معناه أّنك تقّوي الّضعيف قلت أنا مع أنّه نّبهنا أّن احلد الشيخ :

ضعيف أخرجه عبد اهللا بن املبارك يف الّزهد طبعا أجزاء و طبعات ما لكم فيها و من طريق أمحد و كذا الطّيالسي 

ّلهم عن بن املبارك قال أخربنا و بن أيب عاصم و ابن أيب الّدنيا و الّطرباين و أبو نعيم و البغوّي يف شرح الّسّنة ك

حيىي بن أيّوب أّن عبيد اهللا بن زحر حّدثه عن خالد بن أيب عمران عن أيب عّياش قال قال معاذ رضي اهللا عنه 

قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم و قال أبو نعيم تفّرد به عبد اهللا يعين بن املبارك قلت و هو إمام حافظ ثقة 

زحر قال الّذهّيب يف الكاشف فيه اختالف و له مناكري ضّعفه أمحد قلت و أّما بن حّبان لكن عبيد اهللا بن 

فّضعفه جّدا فقال يف الّضعفاء منكر احلديث جّدا يروي املوضوعات عن األثبات و أبو عّياش و هو املعافري 

ال ابن عبد احلكم يف الفتوح , املصري ليس باملشهور مل يذكره البخارّي و ال ابن أيب حامت , و ال ابن حّبان , و 

و ال الفسوّي يف املعرفة نعم ذكره يف الّتهذيب برواية ثالثة عنه و مل حيك عن أحد توثيقه فهو جمهول احلال و هلذا 

قال يف الّتقريب مقبول يعين عند املتابعة و ما علمت له متابعا و من هنا يتبّني جهل أو على األقّل وهم املعّلق 

رباين حيث قال إسناده حسن رجاله إّما ثقة و إّما صدوق هذا أحد املعّلقني على هذا الكتاب على أوائل الطّ 

األوائل للّطرباين و هذا أنا أعرفه سورّي من اإلخوان املسلمني تعّلق ذا احلديث بالعلم يعين منذ بضع سنني 

عّياش ما وثّقه أحد غري بن زحر هذا فجاء و حّسن هذا الّسند و قال رجاله إّما ثقات و إّما صدوق و فيه أبو 

اّلذي مسعتم ترمجته و ال يقّويه أّن له طريقا أخرى يرويه قتادة بن الفضل هنا أرجو أن تنتبهوا قتادة بن الفضل 

سيصّححه بعض اجلهلة يقول الّصواب قتادة بن الفضيل فاحفظوا هذا , أّن له طريقا أخرى يرويه قتادة بن فضل 

قال مسعت ثور بن يزيد حيّدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به حنوه أخرجه الّطرباين بن قتادة الّذهاوي 

يف املعجم الكبري جزء و صفحة و مسند للّشامّيني جزء و صفحة , و ذلك قلت أنا يف األّول ال يقّويه هذه 

العالئّي يف مراسيله و عليه الّرواية و ذلك ألّن خالد بن معدان مل يسمع من معاذ كما قال أبو حامت و ارتضاه 

فيحتمل أن يكون بينهما أبو عّياش اّلذي يف الطّريق األوىل اّلذي هو ما وثّقه أحد فريجع احلديث إىل تابعّي 

واحد و طريق واحدة و هي جمهولة كما تقّدم على أّن قتادة بن الفضل و وقع مجلة معرتضة و وقع يف  الّتهذيب 

ثّقه غري بن حّبان و قال أبو حامت شيخ و قال احلافظ مقبول قلت و قد عرفت و الّتقريب الفضيل خطأ مل يو 

اصطالحه يف هذا الّلفظ يعين مقبول عند املتابعة و لكّين أرى أنّه ينبغي أن يفّسر هنا يف قتادة هذا مبعناه الّلغوي 

لّرهاوي احلافظ الثّقة فهو أي مقبول مطلقا ألنّه روى عنه مجع من الثّقات منهم أمحد بن سليمان أبو احلسني ا

مقبول احلديث إذا إّال إذا ثبت ومهه اهللا أعلم . و من هذا الّتحقيق يف هذين اإلسنادين إىل معاذ يتبّني خطأ 

اهليثمي أيضا يف قوله جزء كذا صفحة كذا رواه الّطرباين بسندين أحدمها حسن فإنّه يعين هذا اإلسناد الثّاين و  



اّلذي بني خالد بن معدان و معاذ و لو ال ذلك لكنت معه يف حتسينه ملا شرحت من  كأنّه خفي عليه اإلنقطاع

حال قتادة بن الفضل . تنبيه على ومهني , األّول : ذكرت آنفا اخلطأ اّلذي وقع يف الّتهذيب و الّتقريب يف اسم 

اّلذي يف رواية الّطرباين مع أنّه الفضل والد قتادة هذا فاغّرت ما املعّلق على أوائل بن أيب عاصم فخطّأ الّصواب 

موافق لرتمجة بن الفضل يف املراجع األصول مثل تاريخ البخاري و اجلرح و الّتعديل و الثّقات البن حّبان هذه 

الّثالث كتب عليها يعتمد كّل اّلذين ألّفوا يف الّرتاجم مثل بن حجر و قتادة بن الفضل جاء بن الفضل ما جاء 

ّثالث كتب القدمية كذلك جاء يف سند احلديث قتادة بن الفضل فجاء هذا املعّلق ألنّه بن الفضيل يف هذه ال

ناشئ شاف الرّاوي مرتجم يف الّتهذيب البن حجر و الّتقريب له مسّاه قتادة بن الفضيل قال و وقع يف كتاب 

ّتقريب هو اخلطأ كيف أّن هذا الّطرباين قتادة بن الفضل و هو خطأ . ملاذا خطّأ ألنّه ال يعرف أنّه الّتهذيب و ال

خطأ بالّرجوع إىل األصول هم ال يعرفون يرجعوا هلذه األصول لذلك جعل الّصواب خطأ و اخلطأ صوابا . فقلت 

أنا بعد ما بّينت هنا أّن هذه األصول مثل تاريخ البخاري و اجلرح و الّتعديل و الثّقات البن حّبان و هكذا 

قني املتعّلقني ذا العلم يف هذا الّزمان الكثري فتنه و اهللا املستعان , هذا الّتنبيه فليكن الّتصويب من هؤالء املعلّ 

األّول و اآلخر : أّن املعّلق اآلخر على أوائل الّطرباين يف كتابني , هذا أوائل الّطرباين يف أوائل بن أيب عاصم ليس 

حلديث الّرتمجة ألمحد فقط , عزى احلديث الّرتمجة عندي هذا , هذا املعّلق على أوائل الّطرباين قال بعد أن عزى ا

ا خّرجت احلديث قلت أخرجه عبد اهللا بن املبارك يف الّزهد و من طريقه أمحد و الطّيالسي و ابن 
ّ
ألمحد فقط أنا مل

شرح الّسّنة أيب عاصم و ابن أيب الّدنيا و الّطرباين يف املعجم الكبري و يف األوائل و أبو نعيم يف احللية و البغوّي يف 

هو قال رواه أمحد معليش يف سبيل اختصار أن يذكر مصدر واحد لكن أمحد رواه من طريق بن املبارك فلم ال 

أنّه يضع امسه حمّقق كتاب كذا و هي عبارة عن نقول فّجة  ...يأخذ احلديث من منبعه ألنّه ال يعرفه مثل هؤالء 

ه ألمحد فقط و أخرجه يعين أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري ماهي يانعة و ال هي مثار نافعة فقال بعد أن عزا

بنحو ذلك و عزى ذلك لكتاب الفتح الرّبّاين باجلزء و الّصفحة و أنت أيّها القارئ إذا رجعت إىل الفتح املذكور 

وجدته قد عزى حديث أيب سعيد هذا إىل البخاري و مسلم و الّرتمذّي فعلى ماذا يدّل عزو املعّلق للحديث 

محد دون الّشيخني ؟ حديث موجود يف الّصحيحني بيقول رواه أمحد ! هذا معناه أّن هذا الّرجل ما عنده علم أل

ألنّه عزوه ألمحد ال يعطي الّصّحة عزوه للّشيخني يعطي الّصّحة هذا أّوال ّمث قلت أيضا و حديث أيب سعيد ال 

ّال يف اجلملة األخرية منه مع املغايرة يف الّلفظ و يصلح شاهدا حلديث الّرتمجة ألنّه خيتلف عنه كّل اإلختالف إ

( إن شئتم نّبأتكم ما أّول ما يقول اهللا هاك لفظه لتكون على بّينة من األمر . أظّن استوعبتم احلديث ؟ 

انظر حلديث أيب سعيد اّلذي جعله شاهدا هلذا احلديث  ) ...للمؤمنين يوم القيامة و أّول ما يقولون له 



اهللا يقول ألهل الجّنة يا أهل الّجنة فيقولون لّبيك ربّنا و سعديك , فيقول هل رضيتم  ( إنّ الّضعيف 

فيقولون و ما لنا ال نرضى و قد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك , فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك , 

هذا احلديث  ) قالوا ياربّنا و أّي شيء أفضل من ذلك ؟ قال أحّل عليكم رضواني فال أسخط  بعده أبدا

جعله شاهدا هلذا احلديث الّضعيف . هذه مصيبة طّالب العلم اليوم املتكالبني املتهامجني على علم احلديث ألّم 

ظّنوه سهل املنال فقعدوا حيّطوا الكتب هاي و ينقلون من هنا و من هنا و هاه أّلفنا كتابا ! و يضّللون الّناس من 

يف علم احلديث أو علم الفقه ننصح أيّها الطّالب للعلم إن كنت عاملا حيث ال يشعرون و لذلك حنن سواء 

  فأفت مبا تعلم و أجرك على اهللا و إن كنت لست عاملا فاسأل أهل العلم هكذا يأمرنا ربّنا يف القرآن الكرمي .

  أبو ليلى : جزاكم اهللا خريا يا شيخ .

فأظّن أّنين أحّصله إن شاء اهللا قريبا و تسمع يا أبو  و إيّاك . أّما احلديث اّلذي سبقت اإلشارة إليه الشيخ :

فارس أنّه العبارة اّليت تشّبث ا أبو جعفر الّطحاوي أّن  كّل مشرك كافر و ليس كّل كافر مشرك خطأ . احلديث 

ى ( إنّا أهل الكتاب و أنتم أهل كتاب و إّن ألهل الكتاب عليعين اليهود  ( إنّا جئناكم بخير )الّسابق ذكره 

أهل الكتاب الّنصر و إنّه بلغنا أّن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الّناس فإّما قاتلتم معنا و إّما أعرتمونا 

ذكرنا احلديث هذا احلضرمي امسه احلارث بن يزيد عن ثابت بن احلارث األنصاري عن بعض من كان  سالحا )

ف إىل آخره رجاله كّلهم ثقات غري ثابت بن احلارث مع رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم قلت هذا إسناد ضعي

األنصاري فإنّه غري معروف بعدالة أو جرح و مل يرده أحد من أئّمة اجلرح و الّتعديل غري بن أيب حامت برواية 

احلارث بن يزيد هذا فقط و بّيض له يعين ما قال فيه ال ثقة و ال شيء و قد ذكر بن هشام يف الّسرية عن حمّمد 

حاق عن الّزهري أّن األنصار يوم أحد قالوا لرسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم يا رسول اهللا أال نستعني بن إس

وذكر حنوه بن كثري يف البداية و من قبله بن القّيم يف زاد املعاد  ( ال حاجة لنا فيهم )حبلفائنا من اليهود ؟ فقال 

و هو خمرّج يف  ( بالمشركين )أو  ستعين بمشرك )( إنّا ال نو هو املوافق للحديث الّصحيح عن عائشة 

الّصحيحة برقم كذا و عليه فإّين أقول إذا تبّني لك ضعف حديث الّرتمجة و ما فيه من عرضه صّلى اهللا عليه و 

سّلم على اليهود أن يقاتلوا معه فال حاجة حينئذ للّتوفيق بينه و بني حديث عائشة الّصحيح كما فعل الّطحاوي 

" ألّن اليهود حينما دعاهم الّنّيب إىل قتال أيب سفيان معه ليسوا من املشركني أولئك عبدة األوثان و حني قال 

قلت  هؤالء أهل كتاب اّلذين ذكرنا مباينة ما هم عليه ممّا عبدة األوثان عليه يف الباب اّلذي تقّدم قبل هذا "

ني كحّل ذبائحهم و نكاح نسائهم و غريها ممّا يشري إىل بعض األحكام اّليت خّص ا أهل الكتاب دون املشرك

بعضه موضع نظر و بىن على ذلك قوله فكان كّل مشرك باهللا كفرا و ليس كّل كفر باهللا شركا فأقول لو سّلمنا 



جدال بقوله هذا فال حاجة للتأويل املذكور ألمرين اثنني االّول : أّن الّتأويل فرع الّتصحيح كما هو معلوم و ما دام 

احلديث غري صحيح كما بيّـّنا فال مسوّغ لتأويل احلديث الّصحيح من أجله كما هو ظاهر ال خيفى على أحد أّن 

إن شاء اهللا تعاىل , و اآلخر : كيف يصّح أن يقال يف اليهود و الّنصارى إّم ليسوا من املشركني و اهللا عّز و 

(( قاتلوا اّلذين ال  الحرام بعد عامهم هذا ))(( إنّما المشركون نجس فال يقربوا المسجد جّل قال بعد آية 

يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخر و ال يحّرمون ما حّرم اهللا و رسوله و ال يدينون دين الحّق من اّلذين أوتوا 

الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و قالت اليهود عزير بن اهللا و قالت الّنصارى المسيح 

فمن جعل هللا  م بأفواههم يضاهؤون قول اّلذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أّنى يؤفكون ))بن اهللا ذلك قوله

يف ذلك من أّن هلم تلك األحكام ...ابنا كيف ال يكون من املشركني هذه زّلة عجيبة من مثل اإلمام الّطحاوي

ام أخرى كما ال خيفى على اّليت ال يشاركهم فيها غري أهل الكتاب من املشركني فإّم يشرتكون معهم يف أحك

أويل الّنهى مبعىن إذا كان أهل الكتاب يشرتكون مع املشركون يف أحكام و خيتلفون عنهم يف أحكام فما اّلذي 

يسوّغ كونه خيتلفون عنهم يف أحكام أن ال حنكم عليهم بأّم مشركون و قد اشرتكوا معهم يف أحكام و اشرتكوا 

ّنهم أهل كتاب و هلهم أحكام خاّصة م ّمث قلت و قد ال يعدم الباحث معهم يف الّشرك إذا هم مشركون لك

" ليس كّل  الفقيه اّلذي ّجناه اهللا من الّتقليد يف الكتاب و الّسّنة ما يؤّكد ما تقّدم و يبطل قول الّطحاوي الّسابق 

ذي افتخر مباله و جّنتيه كما من ذلك من ذلك هنا اإلنتباه تلك احملاورة بني املؤمن و الكافر الّ  كفر باهللا شرك "

(( و دخل جّنته و هو ظالم لنفسه قال ما أظّن أن تبيد هذه أبدا و ما أظّن قال عّز و جّل يف سورة الكهف 

فهذا كفر و مل يشرك يف رأي الّطحاوي و  الّساعة قائمة و لئن رددت إلى رّبي ألجدّن خيرا منها منقلبا ))

(( قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت باّلذي خلقك من تراب ثّم ه تعاىل لكّن الّسياق يرّده فتابع معي قول

فتأّمل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر مثّ  من نطفة ثّم سّواك رجال لكّنه اهللا رّبي و ال أشرك برّبي أحدا ))

ك ممّا وصف به الكافر و هذا الّشر  (( و ال أشرك برّبي أحدا ))نزّه نفسه منه معّربا عنه مبرادفه و هو الّشرك فقال 

(( و أحيط بثمره فأصبح يقّلب كّفيه على نفسه فيما يأيت فتابع معي قوله تعاىل بعدما وعظه به صاحبه املؤمن 

قلت فهذا القول منه مع  ما أنفق فيها و هي خاوية على عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك برّبي أحدا ))

كان هو شّكه يف اآلخرة و هذا كفر و ليس بشرك يف رأي الّطحاوي   سباق القّصة صريح جّدا يف أّن شركه إّمنا

( أخرجوا المشركين فهو باطل ظاهر البطالن و إّمنا ممّا يؤّكد ذلك من الّسّنة قوله صّلى اهللا عليه و آله و سّلم 

املراد م اليهود  رواه الّشيخان و غريمها عن بن عّباس و هو خمرّج يف الّصحيح برقم كذا فإّمنا من جزيرة العرب )

( لئن عشت ألخرجّن اليهود و و الّنصارى كما دّلت على ذلك أحاديث أخر منها قوله صّلى اهللا عليه و سّلم 



رواه مسلم و غريه و هو خمرّج هناك يف الّصحيحة و  الّنصارى من جزيرة العرب حّتى ال أترك فيها إّال مسلما )

ا كان حديث بن عّباس اّلذي هو رواه 
ّ
ا كان حديث بن عّباس حّجة قاطعة يف املوضوع غمز من مل

ّ
الّشيخان و مل

 " ألنّه كان حيّدث من حفظه "صّحته الّطحاوّي تعّصبا ملذهبه مع األسف و زعم أنّه وهم من بن عيينة قال 

يان ين فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود و الّنصارى املشركني و مل يكن معه من الفقه ما ميّيز به بني ذلك سف

عيينة من كبار شيوخ اإلمام أمحد و ثقات احلّفاظ أّوال ينسبه إىل الوهم و حبّجة حيتمل و مل يكن من الفقه و 

الفهم ميّيز بني املشركني و بني اليهود و الّنصارى كذا قال ساحمه اهللا فإنّه يعلم أّن حتديث احلافظ الثّقة كابن عيينة 

أّن ختطئة الثّقة مبجّرد اإلحتمال ليس من شأن العلماء املنصفني و لكّنها من حفظه ليس بعّلة بل هو فخر له و 

(( إّن اهللا ال العصبّية املذهبّية نسأل الّسالمة و على مذهب الّطحاوي هذا ميكن أن يغفر اهللا الكفر لقوله تعاىل 

هللا على أيب حنيفة اّلذي و ذه اآلية احتّج بن حزم رمحه ا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))

" فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان مغفورا ملن شاء هو متبوع اإلمام الّطحاوي يف الّتفريق املزعوم فقال عقبها 

" فصّح أّن كّل كفر شرك ّمث أتبع ذلك بأدلّة أخرى قويّة ّمث قال  اهللا تعاىل خبالف الّشرك و هذا ال يقوله مسلم "

 ّو لوال خشية اإلطالة لنقلت كالمه   م امسان شرعّيان أوقعهما اهللا تعاىل على معىن واحد "و كّل شرك كفر و أ

كّله لنفاسته و عزّته فلرياجعه من شاء املزيد و الفقه , و اخلالصة أّن احلديث ضعيف اإلسناد منكر املنت و أّن 

و لفظ  ( إنّا ال نستعين بمشرك )ّلم اإلستعانة بأهل الكتاب يف جهاد الكّفار يشملها قوله صّلى اهللا عليه و س

. تنبيه : كان قد جرى بيين و بني بعض اإلخوة كالم حول هذا احلديث  ( فارجع فلن أستعين بمشرك )مسلم 

و أنّه ضعيف اإلسناد فسأل عن العّلة فذكرت له اجلهالة و بعد أيّام اّتصل يب هاتفّيا و قرأ علّي كالم احلافظ يف 

بت بن احلارث األنصاري و أنّه صحاّيب و رجى الّنظر فيه فرأيته أورده يف القسم األّول منه , اإلصابة يف ترمجة ثا

بن حجر و ساق له حديثني روامها عن الّنّيب صلى اهللا عليه و سّلم و ليس فيهما ما يدّل على صحبته و أشار 

قعة أحد و وقفت له على حديث إىل هذا احلديث أيضا و هو كما ترى يرويه عن بعض الّصحابة اّلذين شهدوا و 

آخر يرويه بواسطة أيب هريرة هو يرويه عن أيب هريرة عن الّنّيب صلّى اهللا عليه و سّلم فرتّجح عندي أنّه عدم 

صحبته و أنّه تابعّي جمهول كما ذكرت يف مطلع هذا الكالم و لذلك فأّنين رأيت أن أسّجل تفصيل ما أمجلته هنا 

  و اهللا وّيل الّتوفيق . 6117و  6116إليهما و سيأتيان إن شاء اهللا تعاىل برقمي حتت أحد احلديثني املشار 

  أبو ليلى : اهللا يقّويك يا شيخنا .

  اللهّم آمني . اآلن بّدنا نسمع تبع املواصالت . الشيخ :

  و اهللا يا شيخ بعد ما  مسعت اّلذي قلته انتهى ال يوجد تعقيب . السائل :



  انتهى ؟ الشيخ :

  نعم . : السائل

لكن أنا أزيدك شيء , احلقيقة شأن كّل طالب مبتدئ يف العلم و أنا كنت كذلك و رّمبا ال أزال كذلك   الشيخ :

( ليس بين الكفر و الّرجل إّال ترك الّصالة كنت أقرأ هذا احلديث و يصيبين إشكال ألنّه يف بعض الّروايات 

أتسائل كيف فقد أشرك ؟ هذا تارك الّصالة  د أشرك )( فقيف بعض الّروايات  فمن ترك الّصالة فقد كفر )

خاّصة اّلذي يرتكها كسال شلون يعين أشرك كنت أظّن إيش لعّله يوجد وهم من الرّاوي , أنا طالب علم و بعد 

  ذلك ربّنا فتح و لو على سّن و احلمد هللا فعرفت أنّه شرعا .


